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EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

9. 6. 1999

ΑΠΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τη 19η Μαου 1999
για την αναγνριση του πλρου λειτουργικο χαρακτρα τη
Λουξεµβο ργου για τα βοοειδ

β#ση

δεδοµ&νων του

[κοινοποιηθε σα υπ τον αριθµ Ε(1999) 1270]
(Το κε+µενο στη γαλλικ γλσσα ε+ναι το µ,νο αυθεντικ,)

(1999/375/ΕΚ)
χρ=ωση να τροποποισουν τι0 ισχAουσε0 διατ<ξει0
του0 σχετικ< µε την επαναναγνριση των βοοειδν,
σε περπτωση απλεια0 των ενωτων, στε να
συµµορφωθοAν µε τι0 διατ<ξει0 του κανονισµοA (ΕΚ)
αριθ. 820/97· 1τι οι αρχ=0 του ΛουξεµβοAργου αν=λαβαν την υποχρ=ωση να εφαρµ1σουν τα ανωτ=ρω
µ=τρα βελτωση0 το αργ1τερο µ=χρι τι0 30 Ιουλου
1999·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

.χοντα0 υπ1ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη0 Ευρωπαϊκ0 Κοιν1τητα0,
τον κανονισµ1 (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συµβουλου, τη0 21η0
Απριλου 1997, σχετικ< µε τη θ=σπιση συστµατο0 αναγνριση0 και καταγραφ0 των βοοειδν και την επισµανση
του βοεου κρ=ατο0 και των προϊ1ντων µε β<ση το κρ=α0 (1),
και ιδω0 το <ρθρο 6 παρ<γραφο0 3 πρτη περπτωση,
την ατηση που υπ=βαλε το ΛουξεµβοAργο,
Εκτιµντα0:
(1)

(2)

1τι στι0 14 ΑυγοAστου 1998, οι αρχ=0 του ΛουξεµβοAργου υπ=βαλαν στην Επιτροπ ατηση µε την
οποα ζητοAν την αναγνριση του πλρου0 λειτουργικοA χαρακτρα τη0 β<ση0 δεδοµ=νων του0 η οποα
αποτελε µ=ρο0 του συστµατο0 του ΛουξεµβοAργου
αναγνριση0 και καταγραφ0 των βοοειδν· 1τι η
ατηση αυτ συνοδευ1ταν απ1 τα κατ<λληλα στοιχεα που εχαν ενηµερωθε στι0 12 Μαρτου 1999·
1τι οι αρχ=0 του ΛουξεµβοAργου αν=λαβαν την υποχρ=ωση να βελτισουν την αξιοπιστα τη0 β<ση0
δεδοµ=νων του0, εξασφαλζοντα0 ιδω0 1τι: i) η αρµ1δια αρχ θα εναι σε θ=ση να διορθσει αµ=σω0
τυχ1ν σφ<λµατα  ελλεψει0 που θα ανιχνευθοAν
αυτοµ<τω0  µετ< απ1 τι0 κατ<λληλε0 επιθεωρσει0,
ii) οι προθεσµε0 κοινοποηση0 των µετακινσεων,
γεννσεων και θαν<του θα περιορισθοAν σε επτ<
ηµ=ρε0 και iii) θα ληφθοAν µ=τρα για την εφαρµογ
των διατ<ξεων του κανονισµοA (ΕΚ) αριθ. 2630/97
τη0 Επιτροπ0 (2), 1πω0 εναι αναγκαο· 1τι, επιπλ=ον,
οι αρχ=0 του ΛουξεµβοAργου αν=λαβαν την υπο-

(1) ΕΕ L 117 τη0 7.5.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 354 τη0 30.12.1997, σ. 23.

(3)

1τι, λαµβανοµ=νη0 υπ1ψη τη0 κατ<σταση0 στο ΛουξεµβοAργο, εναι σκ1πιµο να αναγνωριστε ο πλρω0
λειτουργικ10 χαρακτρα0 τη0 β<ση0 δεδοµ=νων για
τα βοοειδ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟGΑΣΗ:

ρθρο 1
Αναγνωρζεται ω0 πλρω0 λειτουργικ, απ1 την 1η ΑυγοAστου 1999, η β<ση δεδοµ=νων του ΛουξεµβοAργου για τα
βοοειδ.
ρθρο 2
Η παροAσα απ1φαση απευθAνεται στο Μεγ<λο ∆ουκ<το
του ΛουξεµβοAργου.
Βρυξ=λλε0, 19 ΜαIου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλο! τη! Επιτροπ!

